SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-06-09

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 17.00-17.25

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Lars-Göran Wiberg (c)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s)
Alf Nilsson (s)
Irene Nilsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Rune Stensby (s)
Patrik Jönsson (sd)

Ersättare

Urban Widmark, Jan Nilsson, Lars Johnsson, Rolf Tronäss,
Lena Olsson, Christer Caesar, Winnie Aronsson, Mikael
Björklund, Margareta Sundin, Lennart Westdahl, Margareta
Axelsson, Thomas Rasmusson, Harald Lind.

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Douglas Roth

Justeringens plats/tid

Kommunledningskontoret/ 2008-06-09

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Douglas Roth

Justering

B-A T

DR

Paragrafer §§ 108-110

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-06-09
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Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2008-06-09

Datum då anslaget sätts upp

2008-06-10

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Lenore Larsson

Datum då anslaget togs ner
Signatur

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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§ 108

Inventariemedel till Söderparkskolan i Vinslöv
Dnr 2008/363

041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget
till barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för 2008.

Beskrivning av ärendet
För inventarier till Söderparkskolan budgeterade Barn- och
utbildningsförvaltningen 2 000 000 kronor i budget 2008
baserade på framtagna prisuppgifter vi det tillfället.
När avrop skulle göras visade det sig att inventarierna kostar 3 000 000 kronor. Förvaltningen kan själv finansiera
300 000 kronor. 700 000 kronor fattas.
Barn- och utbildningsförvaltningen begär i samråd med
nämndsordföranden att nämnden får ytterligare 700 000
kronor i anslag.
_____

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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KS AU 2008-05-07 § 147
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget
till barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för 2008.

____________________
Sänt till:
Bun
ek

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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§ 109

Bad i Hässleholms tätort
Dnr 2008/451

822

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Inriktningen för det fortsatta arbetet med bad i
Hässleholms tätort ska vara att ombyggnad av badet i
Qpoolen inte är aktuellt.
Utredningen ska fortsätta med inriktning på placering
enligt alternativen Österås idrottsområde respektive
Garnisonsområdet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma
till kommunfullmäktige med utredning av de alternativa
förslagen till placering.

Yrkanden
Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av
ärendet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska
behandlas idag eller återremitteras och finner att det ska
avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill
avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera
ärendet röstar nej.
Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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KS § 109 forts
13 ja-röster och 2 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars Olsson, c,
Tommy Nilsson, s, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, LarsGöran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp,
Torsten Ising, fv, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Rune Stensby, s.
Följande röstar nej: Per-Åke Purk, v och Patrik Jönsson, sd.
Därefter ställer ordföranden proposition på ärendet i
sakfrågan och finner det bifallet.
Reservation
Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd, reserverar sig till
förmån för återremissyrkandet.
Beskrivning av ärendet
I budget 2008 fick kommunstyrelsen följande uppdrag i
särskilda anvisningarna: ”Styrelsen skall tillse att förslag
avseende ny- eller om-/tillbyggnad av badanläggning i
Hässleholm kan föreläggas för beslut i kommunfullmäktige
under första halvåret 2008.”
I budget 2007 och 2006 fanns inget nämnt om badet. I
2005 och 2004 års budget angavs under fritidsnämnden att
”Nämnden skall utreda förutsättningarna för extern
huvudman för ägande och drift av Qpoolen.”

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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KS § 109 forts
Utöver dessa beslut har följande gjorts:
2007-04-18 lade kommunstyrelsens arbetsutskott tekniska
nämndens redovisning av utredning och kalkyl för
underhållsåtgärder avseende simdelen i Qpoolen till
handlingarna. Underhållet kostnadsberäknades till 23 500
000 kronor.
2005-11-12 § 82 redovisade tekniska nämnden
sammanställning av behovet för energisparåtgärder och
Qpoolens underhållsbehov och begärde medel för
energisparprojektet
2004-11-26 inkom en förstudie avseende finansiering och
extern drift av Qpoolenprojektet. Studien utfördes av
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
Fritidsnämnden godkände 2002-06-12 § 84
ombyggnadsförslag för Qpoolens bad och översände det till
kommunstyrelsen med hemställan om fortsatt projektering
och finansiering.
Thomas Hallgren, Kommunförbundet, har redovisat faktorer
som påverkar ställningstagandet.
Överväganden som krävs
Det krävs ställningstaganden om placeringen för att påbörja
arbetet med att få ett fungerande bad i Hässleholms tätort.
____________________
Beslut till:
ek
fn

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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§ 110

Återremitterat ärende angående organisation
för servicetjänster
Dnr 2007/717

001

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
Kommunstyrelsen och kommunchefen får i uppdrag att
fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
-

-

-

-

-

Justering

B-A T

Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunalservice av kategori A, med undantag av
kommunens kostverksamhet, samlas under tekniska
nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
Förslaget i rapporten om att överföra ansvaret för
verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB är i
nuläget inte aktuellt och ska därför inte omfattas av
uppdraget.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta
förslag till utformning av tekniska nämndens
ansvarsområde att redovisas till kommunfullmäktige för
slutligt godkännande under hösten 2008.
Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för
alternativ driftform samt presentera förslag till
genomförande av sådan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån ovannämnda
förslag göra en konsekvensbedömning vilken bland annat
ska belysa frågor gällande anställningsförhållanden och
ekonomi.

DR

Utdraget bestyrkes
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Sid

9

KS § 110 forts
Yrkanden
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag
på framlagt förslag och finner det bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifallet
framlagt förslag röstar ja. Den som vill avslå det röstar nej.
8 ja-röster och 7 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Bo-Anders Thornberg, m, Lars Olsson, c,
Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lars-Göran Wiberg, c,
Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Torsten Ising, fv.
Följande röstar nej: Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s,
Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, Rune Stensby, s, Tommy
Nilsson, s, Patrik Jönsson, sd.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197 bland annat att
ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av
samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter
som kan vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för
servicetjänster.
Kommunfullmäktige beslöt 2007-11-28, § 135 (budget), att
i de särskilda anvisningarna till kommunstyrelsen ge
styrelsen i uppdrag att utreda och samla alla frågor kring
strategisk planering och hållbar utveckling på
kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen beslöt 2008-05-14, § 105, ge
kommunchefen uppdrag om fortsatt utredning beträffande
den del av ärendet som gäller strategisk funktion på
kommunledningskontoret.
Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes
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KS § 110 forts
Kommunfullmäktige beslöt 2008-05-26, § 77, att
återremittera den del av ärendet som gäller bildande av
enhet för servicetjänster till kommunstyrelsen.
____________________
Beslut till:
samtliga förvaltningar

Justering

B-A T

DR

Utdraget bestyrkes

